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Abstract
The research aims to analyze the missions, outputs, and effects of activities, audiences, and beneficiaries 
and the principles and approaches of science and technology centers using the method of qualitative 
content analysis of upstream documents in the field of science and technology. The results showed 
that the missions of science and technology centers in the upstream documents included national 
and international networking, policy research, monitoring and future research in the field of science, 
technology and innovation; development of basic sciences; monitoring and strengthening the field of 
research; the development of science and technology discourse and the development of scientific and 
research activities are problem-oriented. The expected outputs and effects of the activities of these 
centers, including the promotion of the scientific status of the country; development of advanced science 
and technologies with special policy and program; development of science and technology diplomacy; 
promoting scientific achievements; commercialization of research achievements; improving the position 
of professors and researchers of science, technology and innovation; the development of science, research, 
and new technologies by following the needs of the country and the development of free scientific 
thinking has been expressed. The principles and approaches emphasized in these documents focus on 
the diversification of financial resources; mission orientation; providing and promoting meritocracy of 
human resources in the field of research and technology; promoting the awareness and commitment of 
professors to ethics and revolution in scientific, research and technological activities; increasing the 
level of health and well-being of staff and faculty members; administrative and financial discipline and 
transparency; focusing on all types of basic, developmental and applied researches and encouraging 
the increase of research outputs has been mentioned. Upstream audiences, peers and service recipients 
of science and technology centers, national and international universities; private sector; educational, 
research and technological institutions; Islamic humanities elites; science, technology and innovation 
policy makers; supreme Council of Atf; research assistants; parliament; the Ministry of Science; 
President; research assistants and researchers; scientific and cultural figures; supreme Council for 
Cultural Revolution; regional and international scientific-research centers; faculty members and Iranian 
and non-Iranian researchers abroad; scientific associations and poles; domestic and foreign technology 
development and innovation enterprises and elites from other countries have been introduced.

Keywords: Content Analysis of Upstream Documents, expected Outputs, Beneficiaries, Assigned 
Missions, Science and Technology Centers. 
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چکیده

هدف پژوهش این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری به تحلیل مأموریت ها، 
خروجی ها و اثرات فعالیت ها، مخاطبان و ذی نفعان، اصول و رویکردهای مراکز علم و فناوری بپردازد. واحد تحلیل شامل اسنادی 
از جمله سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، سند تحول دولت مردمی، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت 
وزارت علوم، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و شش سند دیگر بوده است. نتایج نشان داد که مأموریت های مراکز 
علم و فناوری در اسناد باالدستی شامل شبکه سازی ملی و بین المللی، سیاست پژوهی، پایش و آینده پژوهی در حوزه علم، فناوری 
و نوآوری؛ توسعه علوم بنیادین؛ رصد و تقویت حوزه پژوهش؛ توسعه گفتمان علم و فناوری و توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی 
مسئله محورند. خروجی های مورد انتظار و اثرات فعالیت های این مراکز مواردی از جمله ارتقای جایگاه علمی کشور؛ توسعه علم 
و فناوری های پیشرفته با سیاست گذاری و برنامه ویژه؛ توسعه دیپلماسی علم و فناوری؛ ترویج دستاوردهای علمی؛ تجاری سازی 
دستاوردهای پژوهشی؛ ارتقای جایگاه استادان و پژوهشگران علم، فناوری و نوآوری؛ توسعه علوم، تحقیقات و فناوری های نوین 
به  توجه  اسناد  این  در  تأکید  مورد  رویکردهای  و  اصول  است.  شده  بیان  علمی  آزاداندیشی  توسعه  و  کشور  نیازهای  با  متناسب 
متنوع سازی منابع مالی؛ مأموریت گرایی؛ تأمین و ارتقای شایسته ساالرانه  منابع انسانی در حوزه پژوهش و فناوری؛ ارتقای آگاهی و 
تعهد استادان به اخالق و انقالب در فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری؛ افزایش سطح سالمت و رفاه کارکنان و اعضای هیئت 
علمی؛ انضباط و شفافیت اداری و مالی؛ تمرکز بر انواع پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی و تشویق افزایش بروندادهای 
پژوهشی عنوان شده است. مخاطبان باالدستی، همتراز و خدمت گیرندگان مراکز علمی و فناوری، دانشگاه های ملی و بین المللی؛ 
بخش خصوصی؛ مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری؛ نخبه های علوم انسانی اسالمی؛ سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری؛ 
شورای عالی عتف؛ دستیاران پژوهشی؛ مجلس شورای اسالمی؛ وزارت علوم؛ ریاست جمهوری؛ دستیاران پژوهشی و پژوهشگران؛ 
شخصیت های علمی و فرهنگی؛ شورای عالی انقالب فرهنگی؛ مراکز علمی- تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی؛ اعضای هیئت علمی 
و پژوهشگرانن ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور؛ انجمن ها و قطب های علمی؛ بنگاه های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی 

و نخبگان سایر کشورها معرفی شده اند.
کلیدواژهها: تحلیل محتوای اسناد باالدستی، خروجی های مورد انتظار، ذی نفعان، مأموریت های واگذار شده، مراکز علم و فناوری.
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مقدمه 
برنامه محـور بـودن دانشـگاه ها، مؤسسـه های آموزشـی- 
پژوهشـی و مراکـز علـم و فنـاوری از جملـه موضوع هـای 
مـورد تأکیـد در سـال های اخیـر بـوده اسـت. تدویـن برنامـه 
راهبـردی بـرای هـر کـدام از اجزای نهـاد علم، مسـیر آنها را 
بـرای ایفای نقـش خود و انجـام مأموریت ها در سـپهر علمی 
کشـور روشـن می سـازد. یکـی از مراحـل مهـم برنامه محـور 
کـردن، تدویـن برنامـه راهبردی هر سـازمان و بـه روز کردن 
آن، برشـماری نقش هـای کلیـدی و تدویـن ارکان جهت سـاز 
اسـت. در تدویـن ایـن مرحلـه می تـوان از منابـع گوناگونـی 
اسـتفاده کـرد از جملـه مطالعـه تطبیقـی سـازمان های داخلی 
و خارجی مشـابه، جمـع آوری اطالعات و مصاحبـه با مطلعان 
کلیـدی و صاحبنظـران، تشـکیل پنل خبـرگان و نیـز تحلیل 
اسـناد باالدسـتی. ضـرورت تحلیل اسـناد باالدسـتی از اینجا 
روشـن می شـود کـه چارچـوب تدویـن برنامه هـای راهبردی 
خصوصـی  سـازمان های  از  متفـاوت  عمومـی  سـازمان های 
اسـت، بـه این علـت سـازمان های عمومـی بودجه خـود را از 
دولـت دریافـت می کننـد و به لزوم دنبال سـودآوری نیسـتند. 
بنابرایـن تعییـن مأموریت هـا، اختیارهـا، بایـد و نبایدهای آنها 
تـا حـد زیـادی وابسـته بـه اسـناد باالدسـتی و انتظارهـای 
ذی نفعـان باالدسـتی اسـت. ایـن تعییـن مأموریت هـا بـه دو 
صـورت بـرای سـازمان های عمومـی تعریـف می شـود یکـی 
برنامه هـا و اسـنادی کـه بـه طـور مسـتقیم بـه مأموریت ها و 
خروجی هـای مـورد انتظـار و بایـد و نبایدهای آنهـا می پردازد 
بـه  کـه  اسـنادی  دیگـری  و  غیـره؛  و  اساسـنامه  همچـون 
طـور کلـی انتظارهـای ذی نفعـان باالدسـتی از سـازمان ها را 
تعریـف می کنـد. اسـناد ملـی بـا تدویـن اهـداف، سیاسـت ها 
و راهبردهـا و اقدام هـای فناورانـه، بـه شـکل دهی آینده های 
در کشـور کمـک  فنـاوری  و  علـم  توسـعه  بـرای  مطلـوب 
می کننـد. در ایـن پژوهـش بـا تحلیل کیفـی اسـناد و قوانین 
باالدسـتی حـوزه علـم و فناوری بـه نقش هـا و مأموریت های 
مراکـز علـم و فنـاوری، خروجی هـای مـورد انتظـار و اثـرات 
فعالیت هـا، ذی نفعـان، مخاطبـان، اصول، ارزش هـا و رویکرد 
می شـود. ضـرورت  پرداختـه  مأموریت هـا  انجـام  در  مراکـز 
ایـن بررسـی بـه این علت اسـت تـا زمانـی که سـازمان های 
عمومـی و مراکـز علـم و فنـاوری کـه در ایـن بررسـی، مورد 
نظـر ما به شـمار می آیـد از انتظـارات ذی نفعان باالدسـتی از 

خـود اطـالع دقیـق و همه جانبـه نداشـته باشـند نمی تواننـد 
برنامـه راهبـردی متناسـب بـا انتظارهـا از خـود تدویـن و به 

اهـداف تعریـف شـده دسـت یابند. 
اسـناد و قوانیـن مورد بررسـی در این پژوهـش عبارت اند 
از: سـند الگوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت1 ]1[، بیانیه گام دوم 
انقـالب اسـالمی2 ]2[، سیاسـت های کلـی علـم، فنـاوری و 
نـوآوری3 ]3[، قانون احکام دائمی برنامه های توسـعه کشـور4 
]4[، قانـون اهـداف، وظایف و تشـکیالت وزارت علـوم5 ]5[، 
نقشـه جامـع علمـی کشـور6 ]6[، سـند تحول دولـت مردمی7 
]7[، برنامـه پیشـنهادی تفصیلـی بـرای تصـدی وزارت علوم، 
اجرایـی  ضوابـط  و  سیاسـت ها   ،]8[ فنـاوری8  و  تحقیقـات 
حاکـم بـر آمایش آموزش عالـی در جمهوری اسـالمی ایران9 
]9[، برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و 
فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایـران )1400-1396(10 ]10[ و 
قانـون الحـاق برخـی مواد به تنظیم بخشـی از مقـررات مالی 

 .]11[ دولت11 

اهداف پژوهش
اسـتخراج مأموریت هـای واگذار شـده به مراکز علـم و فناوری . 1

در اسـناد باالدسـتی حوزه علم و فناوری؛
اسـتخراج خروجی هـای مـورد انتظـار از مراکز علـم و فناوری . 2

در اسـناد باالدسـتی حوزه علـم و فناوری؛
شناسـایی ذی نفعـان و مخاطبـان مراکـز علـم و فنـاوری در . 3

اسـناد باالدسـتی حـوزه علـم و فنـاوری؛
و . 4 علـم  مراکـز  رویکردهـای  و  اصـول  ارزش هـا،  اسـتخراج 

فنـاوری. و  علـم  حـوزه  باالدسـتی  اسـناد  در  فنـاوری 

1. کد سند )1(
2. کد سند )2(
3. کد سند )3(
4. کد سند )4(
5. کد سند )5(
6. کد سند )6(
7. کد سند )7(
8. کد سند )8(
9. کد سند )9(

10. کد سند )10(
11. کد سند )11(
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پرسش های پژوهش
مأموریت هـای واگذار شـده به مراکـز علم و فناوری در اسـناد . 1

باالدسـتی حوزه علم و فناوری چیسـت؟
خروجی هـای مـورد انتظـار از مراکـز علـم و فناوری در اسـناد . 2

باالدسـتی حوزه علـم و فناوری چیسـت؟
اسـناد . 3 در  فنـاوری  و  علـم  مراکـز  مخاطبـان  و  ذی نفعـان 

باالدسـتی حـوزه علـم و فنـاوری چـه کسـانی معرفـی شـده اند؟
ارزش هـا، اصـول و رویکردهـای مراکـز علـم و فنـاوری در . 4

اسـناد باالدسـتی حـوزه علـم و فنـاوری چیسـت؟

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
ــی  ــای معمول ــا روش ه ــد ب ــر نمی توانن ــازمان ها دیگ س
ــرات  ــوالت و تغیی ــخگوی تح ــزی پاس ــت و برنامه ری مدیری
ــت و  ــدان دور مدیری ــی نه چن ــند. زمان ــود باش ــون خ پیرام
برنامه ریــزی راهبــردی بــرای ســازمان ها پدیــده نویــی 
ــی  ــای آموزش ــمینارها و دوره ه ــرکت در س ــوب و ش محس
ــه دیــد افزایــش دانــش و آگاهــی انجــام می شــد  مربــوط ب
ــزی  ــد برنامه ری ــازمان ها مجبورن ــر س ــال حاض ــی در ح ول
ــرف  ــد و از ط ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ ــردی را س راهب
ــردی  ــت راهب ــای مدیری ــرای آن فراینده ــرای اج ــر ب دیگ
ــا  ــد ت ــت کنن ــی مدیری ــی و معمول ــیوه قبل ــن ش را جایگزی
ــرپا  ــا و س ــرون پوی ــازمان را از درون و ب ــد س ــر بتوانن بهت
ــردن آن  ــی پیاده ک ــردی و حت ــزی راهب ــد، برنامه ری نگه دارن
کار زیــاد دشــواری نیســت آنچــه در ایــن راســتا مشــکل بــه 
نظــر می رســد دوام و پایــداری برنامه ریــزی و مدیریــت 

ــت ]12[.  ــازمان اس ــردی در س راهب
با اسـتفاده از آرای »السـن وایدی« برنامه ریزی راهبردی 
را می توان تالشـی منظم و سـازمان یافته در راسـتای کسـب 
تصمیم  هـا و مبـادرت بـه اقدام هـای بنیـادی تعریـف کرد که 
بـه موجـب آنهـا این موضوع مشـخص می شـود که سـازمان 
)یـا هـر موجودیـت دیگـری( چیسـت، چـه می کنـد و چـرا 
امـوری را انجـام می دهد. برنامه ریـزی راهبـردی، در بهترین 
نیازمنـد جمـع آوری اطالعـات بسـیار وسـیع،  شـکل خـود، 
بـر مدل هـای  تأکیـد  و  جسـت وجوی گزینه هـای مختلـف، 
آینـده تصمیم هایـی خواهـد بود که امـروز گرفته می شـوند و 
بـرای کمـک کـردن بـه مدیـران و رهبران بـه منظـور انجام 
دادن وظایـف طراحی شـده اند. در واقـع برنامه ریزی راهبردی 

و  تصمیم گیری هـا  بـرای  سـازمان یافته  تـالش  می تـوان  را 
انجـام دادن اقدام هـای بنیـادی دانسـت کـه ضمـن شـکل 
دادن بـه سـازمان )یـا هـر نهاد دیگر( مشـخص می سـازد که 
سـازمان چیسـت، چـه کاری انجـام می دهد و چرا ایـن کار را 

انجـام می دهـد ]13[.  
بررسـی پژوهش هـای داخلـی دیگـر در این زمینه نشـان 
می دهـد کـه بـا توجـه به اهمیـت ایـن موضوع در سـال های 
سـازمان ها،  از  بسـیاری  راهبـردی  برنامـه  تدویـن  اخیـر، 
دانشـگاه ها و مراکـز در دسـتور کار آنهـا  قـرار گرفتـه اسـت. 
پژوهش هایـی همچـون پورشـیروانی و همـکاران بـا عنـوان 
برنامه راهبردی دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور از نظریه 
تـا عمل بـه منظور تدویـن و عملیاتی شـدن برنامـه راهبردی 
و  گرفتـه  کشـور صـورت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های  در 
بـه ایـن نتیجه گیـری رسـیده اسـت کـه در بازنگـری بعـدی 
اجـرا  و  طراحـی  مداخلـه ای  برنامه هـای  راهبـردی،  برنامـه 
شـود ]14[. قلـی زاده و همـکاران در مقالـه خـود بـا عنـوان 
بررسـی آگاهـی و نگـرش مدیران مراکـز آموزشـی- درمانی 
دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز در زمینـه برنامه ریزی راهبردی 
بـه بررسـی آگاهـی و نگـرش مدیـران ایـن مراکـز در زمینه 
برنامه ریـزی راهبـردی می پـردازد. این پژوهـش نتیجه گیری 
می کنـد کـه بـا توجـه بـه اینکـه مدیـران تحصیل کـرده در 
رشـته های مدیریتـی، اغلـب آگاهی بیشـتری در زمینه تدوین 
و کاربـرد برنامـه راهبـردی داشـتند، ایـن امـر بیانگـر اهمیت 
و  مدیریتـی  منصب هـای  در  متخصـص  افـراد  به کارگیـری 
تدویـن برنامـه راهبردی اسـت ]15[. مصـدق راد و همکاران 
در پژوهشـی بـا عنـوان چالش هـای تدویـن برنامـه راهبردی 
از  نفـر  بـا 12  بـه مصاحبـه  بهزیسـتی کشـور  در سـازمان 
مدیـران ارشـد و میانـی عضـو گـروه برنامه ریـزی راهبـردی 
سـازمان بهزیسـتی کشـور پرداخـت و چالش های ایـن حوزه 
را بر شـمرد ]16[. عامریـون و شـهابی نژاد در پژوهـش خـود 
بـا عنـوان بررسـی موانـع اجـرای برنامـه راهبـردی از دیدگاه 
مدیران بیمارسـتان های شـهر کرمـان به این نتیجه می رسـد 
کـه موانـع اجـرای برنامـه راهبـردی بـه ترتیـب مرتبـط بـا 
عوامـل سـاختاری، عوامـل فرایندی، عوامل انسـانی و عوامل 
نهـادی اسـت ]17[. یوسـفی و همـکاران  در مقالـه خـود بـا 
عنـوان موانع پیاده سـازی برنامـه راهبردی از دیـدگاه مدیران 
بیمارسـتان های آموزشـی درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
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متغیرهـا )شـاخص تحقیقـات کّمـي( و تجزیـه و تحلیـل آنها 
معرفـي کـرده اسـت. تقلیـل متن به اعـداد در تکنیـک  کّمي، 
بـه دلیل از دسـت دادن اطالعات ترکیبي و معنـا، اغلب مورد 
انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت. اواسـط قـرن بیسـتم ایرادهایی به 
تحلیل  هـاي سـطحي بـدون در نظـر گرفتن محتـواي پنهان 
تحلیـل وارد شـد. از ایـن زمـان بـود کـه رویکردهـاي کیفي 
در تحلیـل محتـوا گسـترش یافتنـد. تحلیـل محتـواي کیفي، 
یکـي از روش هـاي تحقیق اسـت کـه براي تحلیـل داده هاي 
کیفـي،  محتـواي  تحلیـل  دارد.  فـراوان  کاربـردي  متنـي، 
تمرکـز بـر مشـخصات زبـان به منزلـة وسـیلة ارتباطـي براي 
بـه دسـت آوردن معنـا و محتـواي متـن دارد ]20[. تحلیـل 
محتـواي کیفـي در جایـي نمـود مي یابـد که تحلیـل کّمي به 
محدودیت هایـي مي رسـد. بنابرایـن تحلیـل محتـواي کیفـي 
را مي تـوان روش تحقیقـي بـراي تفسـیر ذهنـي محتوایـي 
داده هـاي متنـي از طریـق فرایندهـاي طبقه بنـدي نظام منـد، 
کد بنـدي، و تم  سـازي یـا طراحـي الگوهـاي شـناخته شـده 

دانسـت ]21[.
بنابرایـن تحلیـل محتـواي کیفـي بـه پژوهشـگران اجازه 
مي دهـد اصالـت و حقیقـت داده هـا را بـه گونـه ذهنـي، ولي 
بـا روش علمـي تفسـیر کننـد. عینیت نتایـج به  وسـیله وجود 
فراینـد کد بنـدي نظام منـد تضمیـن مي شـود. ایـن روش بـه 
فراسـویي از واژگان یـا محتـواي عینـي متون مـي رود و تم ها 
یـا الگوهایـي را که آشـکار یـا پنهان انـد به صـورت محتواي 
آشـکار مي آزماید ]22[. تحلیل محتوا روشـی پژوهشـی اسـت 
خـاص و بـا کاربردهایـی ویـژه در بررسـی دقیـق و نظام منـد 
نشـانه ها و پیام هـای موجـود در اثـری علمـی، هنـری، ادبی، 
سیاسـی و غیـره، نشـریه ها و روزنامه هـا یـا آثـار دیـداری و 

شـنیداری در بررسـی موضوعی خـاص ]23[. 
بـا توجه بـه تعاریف ارائه شـده، هدف از تحلیل اسـناد در 
ایـن پژوهـش، بررسـی و تحلیل مفـاد مرتبط بـا مراکز علم و 
فنـاوری در اسـناد کالن علـم و فناوری کشـور اسـت. جامعه 
آماری، اسـناد باالدسـتی حوزه علـم و فناوری بوده اسـت که 
پس از تشـکیل کمیتـه راهبری متشـکل از متخصصان حوزه 
علـم و فنـاوری یـازده سـند بـه عنـوان نمونـه  مورد بررسـی 
ایـن پژوهـش انتخـاب شـدند. یـازده سـند مـورد بررسـی در 
ایـن پژوهـش عبارت انـد از: سـند الگـوی اسـالمی ایرانـی 
پیشـرفت، بیانیه گام دوم انقالب اسـالمی، سیاسـت های کلی 

شـیراز- 1395 ایـن موانـع را بر شـمردند ]18[. مصـدق راد و 
همـکاران در مقالـه ای بـا عنوان تأثیـر برنامه ریـزی راهبردی 
بـر رضایت شـغلی کارکنـان بیمارسـتان به این مطلب اشـاره 
می کنـد کـه تدوین و اجرای درسـت برنامه راهبردی مناسـب 
عـالوه بـر افزایـش عملکـرد سـازمان می توانـد باعـث بهبود 
رضایـت شـغلی کارکنـان و کاهـش میـزان تمایـل آنهـا بـه 
تـرک سـازمان شـود ]19[. همان طـور کـه پیشـتر نیز اشـاره 
شـد سـازمان ها در تدوین برنامه راهبـردی از منابع گوناگونی 
تطبیقـی سـازمان های  مطالعـه  از جملـه  اسـتفاده می کننـد 
داخلـی و خارجـی مشـابه، جمـع آوری اطالعـات و مصاحبـه 
بـا آگاهـان کلیـدی و صاحبنظـران، تشـکیل پنل خبـرگان و 
نیـز تحلیـل اسـناد باالدسـتی. پـس از بررسـی پژوهش های 
صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه، خأل پژوهشـی موجود نشـان 
داده شـد. پژوهشـی دیده نشـد که به طور کلـی و نه مختص 
تحلیـل  بـه  یـا مرکـز مشـخص،  و  دانشـگاه  بـه سـازمان، 
انتظارهـا، بایدهـا و نبایدهـا، مأموریت هـا و خروجی های مورد 
انتظـار اسـناد باالدسـتی حـوزه علـم و فنـاوری بپـردازد. این 
تحلیـل می توانـد مراکـز علـم و فنـاوری بـه خصـوص مراکز 
دولتـی فعـال در ایـن حـوزه را بـرای تسـهیل دسترسـی بـه 
»یکـی« از منابـع مهـم و مـورد اسـتفاده در تدویـن برنامـه 

راهبـردی و برنامه محـور کـردن خـود یـاری کنـد. 

روش پژوهش
پرسـش های  بـه  پاسـخ گویی  بـرای  پژوهـش  ایـن  در 
کیفـی  محتـوای  تحلیـل  روش  از  تحقیـق،  شـده  تعریـف 
اسـتفاده می شـود. تحلیـل محتـوا بـه  منزلـه تکنیکـي علمي 
رشـته های  شـد.  رایـج  بیسـتم  قـرن  در  عمـده  طـور  بـه 
گوناگـون همچـون ارتباطـات، جامعه شناسـي، علوم سیاسـي 
و روانشناسـي آن را در پژوهش هـاي خـود بـه  کار گرفته انـد. 
ایـن رونـد بـه  ویژه طـی جنـگ جهانـي دوم در دهـه 1940 
رواج بیشـتري یافـت. در ابتـدا ایـن روش را بـراي تحلیـل 
تبلیغـات و سـپس بـراي اهـداف اطالعاتـي و نظامـي به  کار 
گرفتنـد. تحلیـل محتـوا بـا دو روش کّمـی و کیفـی مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. تحلیـل محتـوای کّمـی همان گونـه 
کـه برلسـون بیـان کرده اسـت، فن پژوهشـي بـراي توصیف 
عینـي، نظام منـد و کّمـي محتـواي مطلـب اسـت. کرلینجـر 
نیـز آن را شـیوه نظام منـد، عینـي و کّمـي بـراي اندازه گیري 
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علـم، فنـاوری و نـوآوری، قانـون احـکام دائمـی برنامه هـای 
توسـعه کشـور، قانـون اهـداف، وظایـف و تشـکیالت وزارت 
علـوم، نقشـه جامع علمی کشـور، سـند تحول دولـت مردمی، 
علـوم،  وزارت  تصـدی  بـرای  تفصیلـی  پیشـنهادی  برنامـه 
تحقیقـات و فنـاوری، سیاسـت ها و ضوابـط اجرایـی حاکم بر 
آمایـش آمـوزش عالـی در جمهـوری اسـالمی ایـران، برنامه 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  ششـم  پنج سـاله 
جمهـوری اسـالمی ایـران )1400-1396( و قانـون الحـاق 

برخـی مـواد بـه تنظیم بخشـی از مقـررات مالـی دولت. 
اسـناد شناسـایی شـده در کمیتـه راهبـری، دسـته بندی 
شـده و مـورد مطالعـه دقیق قـرار گرفتنـد. هر کـدام از بندها 
و ماده هـای ایـن اسـناد ممکـن اسـت به طـور مسـتقیم و یا 
غیرمسـتقیم بـه وظایـف، مأموریت هـا، رویکردهـا و انتظارها 
از مراکـز اثرگـذار و فعـال در زمینـه علـم، فنـاوری و نوآوری 
اشـاره داشـته باشـند. ایـن بندهـا از اسـناد اسـتخراج شـده، 
موضـوع و مفاهیـم کلیـدی آنهـا مورد بررسـی قـرار می گیرد 
و مشـخص می شـود کـه هـر کـدام از ایـن بندهـا در چـه 
دسـته ای تعریـف می شـوند. چهـار دسـته  تعریـف شـده در 

مـدل مفهومـی عبارت انـد از:
ذی نفعـان یـا مخاطبـان کـه می توانـد شـامل ذی نفعـان 

باالدسـتی، ذی نفعـان همتـراز و خدمت گیرنـدگان شـود.

نقش هـا و مأموریت هـای واگـذار شـده بـه مراکـز علم و 
فنـاوری به عنوان فلسـفه وجودی و اهداف دوربرد آن اسـت. 
مأموریت هـا علـت بـه وجـود آمـدن و تمایـالت درازمـدت 
مشـخص کننده  گـزاره  ایـن  می کننـد.  تعریـف  را  سـازمان 
هویـت، فعالیت هـا، دلیـل پیدایش و تفـاوت سـازمان با دیگر 
سـازمان ها اسـت. عـالوه بـر ایـن، آن دسـته از وظایـف و 
انتظارهایـی اسـت کـه مراکـز بـا توجـه بـه ماهیـت وجودي 
خود در قبال اسـناد و سیاسـت هاي کالن باالدسـتي بر عهده 
دارنـد، در ایـن اسـناد و ابالغیـات بـه عنـوان مأموریت هـاي 

مراکـز در نظـر گرفته شـده اسـت. 
اصـول، ارزش هـا و رویکردها نشـان دهنده این اسـت که 
مراکـز علـم و فناوری چه باورهـا و اعتقادهایـی و چه نگاهی 
بـه جهـان دارنـد؛ خـوب و بـد از نظـر ایـن مراکـز چیسـت و 
بـه طـور کلـی چـه رویکـردی نسـبت بـه ذی نفعـان دارد و 
چـه اصولـی را در فعالیت هـای خـود مبنـا قـرار می دهنـد. 
مراکـز  فعالیت هـاي  اثـرات  و  انتظـار  مـورد  خروجي هـاي 
در حـوزه علـم و فنـاوري کـه نتایـج  انجـام مأموریت هـا و 
نتایـج بلندمدت تـر فعالیت هـای مراکـز روی جامعه را شـامل 
می شـود. می تـوان بخش هـای مـورد تأکیـد در تحلیل اسـناد 

باالدسـتی را در شـکل زیـر نشـان داد:

۴ 
 

  شود.گيرندگان خدمتهمتراز و نفعان ذيباالدستي، نفعان ذيشامل تواند مينفعان يا مخاطبان كه ذي
ها علـت  فلسفه وجودي و اهداف دوربرد آن است. مأموريت به عنوان مراكز علم و فناوريشده به  واگذارهاي مأموريتها و نقش

ها، دليل پيدايش و تفـاوت  كننده هويت، فعاليتكنند. اين گزاره مشخصبه وجود آمدن و تمايالت درازمدت سازمان را تعريف مي
كز با توجه به ماهيت وجـودي خـود   ااست كه مر ين، آن دسته از وظايف و انتظارهاييعالوه بر اها است. سازمان با ديگر سازمان
 كز در نظر گرفتهاهاي مرد، در اين اسناد و ابالغيات به عنوان مأموريتنهاي كالن باالدستي بر عهده داردر قبال اسناد و سياست

 شده است. 
ـ چه نگاهي به جهـان دار چه باورها و اعتقادهايي و علم و فناوري كز ادهنده اين است كه مرنشان هاو رويكرد هااصول، ارزش د؛ ن

هاي خود مبنـا  نفعان دارد و چه اصولي را در فعاليتكز چيست و به طور كلي چه رويكردي نسبت به ذيامراين خوب و بد از نظر 
نتـايج   وهـا  موريـت مأانجـام  نتـايج  كه  كز در حوزه علم و فناورياهاي مرهاي مورد انتظار و اثرات فعاليتوجيخر د.ندهقرار مي
كيد در تحليل اسناد باالدستي را در مورد تأهاي توان بخشمي. شودميكز روي جامعه را شامل امرهاي تر فعاليتبلندمدت

  نشان داد: زيرشكل 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . مدل مفهومي پژوهش1 شكل
  هاافتهي

اصـول و  و مخاطبـان، رويكردهـا،   نفعـان  ذيواگـذار شـده،   هـاي  موريتمأي كيفي يازده سند باالدستي، به پس از تحليل محتوا
ـ مراكز علم و فناوري در اين قوانين و اسناد دست يافتيم. مفاهيم هاي فعاليتمورد انتظار و اثرات هاي خروجي دسـت آمـده از   ه ب

ده مربـوط بـه آن سـند ذكـر     بند و ما كد هر سند دردر جدول، . استل مشاهده در جدول زير قابها يافتهتحليل محتواي كيفي و 
  شده است تا براي خواننده واضح باشد كه هر بند و ماده در كدام سند تحليل شده وجود داشته است. 

 دل مفهوميجايگزيني مفاهيم كليدي اسناد در م .1 جدول
مدل هاي اليه

  مفهومي
  فراواني  مفاهيم كليدي هر اليه مدل

أم
ت
موري

هاي 
واگذار

 
شده

راهبردي پژوهش و فناوري و پيشنهاد به شوراي هاي اولويت(بررسي  در حوزه علم، فناوري و نوآوريپژوهي سياستمشاوره و   
ريزي برنامه)، 5( متناسب با تحوالت علمي و فني در جهان آموزشي -پژوهشيريزي برنامه)، 5( عالي علوم، تحقيقات و فناوري

، موانع هاپيشرفت)، تدوين گزارش ساالنه از 5( ن و استفاده از توانمندي آنانپژوهشگراحفظ دانشمندان و  و ارائه پيشنهاد براي
)، مطالعه تطبيقي 6( و فناوريالزام به تهيه اسناد تحول راهبردي علم )، 5( و مشكالت نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري

  ))8( پژوهش و فناوري در كشورهاي پيشرفته و الگوبرداري از آنها

  
  
6  

)، تدوين 3( علم و فناوريبندي رتبه(ساماندهي نظام نظارت، ارزيابي و  پايش و ارزيابي در حوزه علم، پژوهش و فناوري
  ))6( نظام علم و فناوريوري بهرهسنجش هاي شاخص

2  

  ، تعامل )1علم، فناوري و نوآوري (هاي شبكهدر حوزه علم، فناوري و نوآوري (توسعه المللي بينملي و سازي شبكهمل و تعا

 هاها و رويكردشاصول، ارز نفعان و مخاطبانذي

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

یافته ها
پـس از تحلیـل محتـوای کیفـی یـازده سـند باالدسـتی، 
مخاطبـان،  و  ذی نفعـان  شـده،  واگـذار  مأموریت هـای  بـه 
اثـرات  و  انتظـار  مـورد  خروجی هـای  و  اصـول  رویکردهـا، 
فعالیت هـای مراکـز علـم و فنـاوری در ایـن قوانیـن و اسـناد 

دسـت یافتیـم. مفاهیـم بـه دسـت آمـده از تحلیـل محتـوای 
کیفـی و یافته هـا در جـدول زیـر قابـل مشـاهده اسـت. در 
جـدول، کـد هر سـند در بنـد و ماده مربـوط به آن سـند ذکر 
شـده اسـت تا بـرای خواننـده واضح باشـد که هر بنـد و ماده 

در کـدام سـند تحلیـل شـده وجود داشـته اسـت. 
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جدول 1. جایگزینی مفاهیم کلیدی اسناد در مدل مفهومی
الیه های 

مدل 
مفهومی

فراوانیمفاهیم کلیدی هر الیه مدل

مأموریت های 
واگذار شده

مشاوره و سیاست پژوهی در حوزه علم، فناوری و نوآوری )بررسی اولویت های راهبردی پژوهش و فناوری و پیشنهاد به 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )5(، برنامه ریزی پژوهشی- آموزشی متناسب با تحوالت علمی و فنی در جهان )5(، 
برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد برای حفظ دانشمندان و پژوهشگران و استفاده از توانمندی آنان )5(، تدوین گزارش ساالنه از 
پیشرفت ها، موانع و مشکالت نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری )5(،  الزام به تهیه اسناد تحول راهبردی علم و فناوری 

)6(، مطالعه تطبیقی پژوهش و فناوری در کشورهای پیشرفته و الگوبرداری از آنها )8((

6

پایش و ارزیابی در حوزه علم، پژوهش و فناوری )ساماندهی نظام نظارت، ارزیابی و رتبه بندی علم و فناوری )3(، تدوین 
شاخص های سنجش بهره وری نظام علم و فناوری )6((

2

تعامل و شبکه سازی ملی و بین المللی در حوزه علم، فناوری و نوآوری )توسعه شبکه های علم، فناوری و نوآوری )1(، 
تعامل فکری بلندمدت نخبگان و مؤسسه های علمی در عرصه بین المللی )1( افزایش مشارکت بخش های غیردولتی، 

وقف و امور خیریه در علم و فناوری )3(، تقویت شبکه های ملی و فراملی میان مراکز، پژوهشگران، دانشگاه ها و بنگاه های 
توسعه فناوری و نوآوری )3(، استفاده از ظرفیت علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج )3(، جذب متخصصان داخلی و 

خارج از کشور برای همکاری علمی- پژوهشی و فناوری )5(، تقویت ارتباط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )5(، دعوت از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیرایرانی برای فعالیت های علمی 
و پژوهشی )5(، عضویت و روابط علمی-پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهش با مؤسسه های خارجی 
)5(، توسعه همکاری های علمی بین المللی بین مراکز علمی- تحقیقاتی داخل با مراکز منطقه ای و بین المللی)5(، تعامل 

فعال با کشورهای منطقه و جهان اسالم )6(، همکاری پاره وقت نخبگان، دانشمندان و متخصصان شاغل و بازنشسته 
دولتی و غیردولتی در مؤسسه های آموزشی و پژوهشی )6(، جلب مشارکت پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور 
)6(، ارتقای همکاری علمی و تحقیقاتی میان پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و طالب )6(، تقویت شبکه  
مناسبت های ملی و فراملی پژوهشگران و همکاران بین المللی با اولویت کشورهای فارسی زبان و مسلمان )6(، برگزاری 
سمینارهای منطقه ای و بین المللی و ترجمه آثار ایرانی- اسالمی )6(، حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی در عرصه 

بین المللی و ثبت اختراع ها )6(، ایجاد شبکه پژوهشی برای تبادل دانش و فناوری متناسب با اولویت های ملی و بهره گیری 
از فرصت های جهانی )6(، برگزاری نشست های علمی مشترک و فعالیت های علمی و فناوری بین سازمان ها، مجامع 
و متخصصان )6(، حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری بین المللی و گسترش تعامل ها با کشورهای دارای فناوری 

پیشرفته )6(، تبادل آرا و نظرات و پدیده های نو علمی از طریق مشارکت دانشمندان ایرانی در مجامع و مراکز برتر جهان 
و بهره گیری از دانشمندان شناخته شده جهانی )6(، پژوهش در زمینه نیازهای پژوهشی جهان اسالم و کشورهای منطقه 

)6(، توسعه اثربخش همکارهای های علمی در عرصه بین المللی )10(، توسعه همکاری های علمی، دوره های آموزشی، 
مجله های علمی و سرمایه گذاری مشترک با اولویت کشورهای همسایه و همسو )7(، جذب و انتقال پروژه های بین المللی 
به متخصصان برتر ایرانی )7(، تشویق بخش خصوصی جهت مشارکت در پژوهش )8(، تقویت روحیه همکاری و تحقیق 
مشارکتی )8(، شبکه سازی نخبه های علوم انسانی اسالمی )8(، تعامل با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای رفع 
موانع توسعه علم و فناوری کشور و تدوین برنامه هفتم توسعه )8(، تعامل با خیرین در حوزه علم و فناوری )8(، تسهیل 
حضور اعضای هیئت علمی )مرکز( در دانشگاه های داخل و خارج از کشور )8(، مطالعات بین المللی پژوهش و فناوری )8((

32

توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی مسئله محور و نیازمحور )حمایت از تولید علم در راستای رفع نیاز و حل مسائل 
اساسی جامعه )1(، تعیین اولویت های آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازها و ظرفیت های کشور )3(، تأکید بر 

پژوهش های نیازمحور، مزیت محور و مسئله محور )7(، )7(، تعیین شاخص های ناظر به حل مسائل کشور در ارزیابی های 
علمی )8(، ارزیابی پژوهش های کاربردی و نسبت سنجی با مشکالت و مسائل جامعه )8((

6

توسعه گفتمان علم و فناوری )ایجاد پایگاه های اطالع رسانی به جامعه در زمینه سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای 
آموزشی، پژوهشی و فناوری )5(، ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه )5(، طراحی مناظرات علمی در رسانه های عمومی 
)6(، ارتقای کّمی و کیفی نشست ها و همایش ها )6(، استفاده از ظرفیت رسانه در پشبرد اهداف نظام علم و فناوری )6((

5

توسعه علوم بنیادین )گسترش تولیدات علمی علوم انسانی اصیل، بومی و مفید )1(، توسعه مطالعات چندرشته ای بدیع و 
مفید )1(، تقویت منزلت علوم انسانی، جذب افراد مستعد، بازنگری در متون، ارتقای کّمی و کیفی فعالیت های پژوهشی 
مرتبط )3(، تقویت فرهنگ کسب وکار و دانش بنیان و تشکیل کرسی های نظریه پردازی )3(، توسعه علوم پایه و تحقیقات 

بنیادین )3(، پرداختن به تاریخ علم و فناوری و مفاخر این حوزه )3(، تولید علم و نظریه پردازی )3(، )5(، گسترش 
فضای تولید علم و حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظرات علمی مبتنی بر جدال احسن )6(، حمایت از علوم 

میان رشته ای )6(، تبیین فلسفه علم از دیدگاه غربی و اسالمی )8((

11

3آینده پژوهی در زمینه علم، فناوری و نوآوری ))5(، )6(، )8((
رصد و تقویت حوزه پژوهش )شناسایی مزیت های پژوهشی کشور و تقویت آنها )8(، حمایت از دوره های پسادکتری و 

دستیاران پژوهشی )8(، توجه به آمایش فرهنگی و سرزمینی در پژوهش )8((
3
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الیه های 
مدل 

مفهومی
فراوانیمفاهیم کلیدی هر الیه مدل

ذی نفعان یا 
مخاطبان

2دانشگاه های ملی و بین المللی ))3(، )5((

1بخش خصوصی )8(

3مؤسسه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری ))1(، )1(، )3((

2نخبه های علوم انسانی اسالمی ))8(، )8((

4نقش آفرینان و سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری ))6(، )6(، )6(، )8((

1خّیران )8(

1شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )5(

1دستیاران پژوهشی )8(

1مجلس شورای اسالمی )8(

1ریاست جمهوری )5(

1شخصیت های علمی-فرهنگی )1(

1خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان واجد شرایط به عنوان اعضای هیئت علمی )4(

1مراکز علمی- تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی )5(

3اعضای هیئت علمی و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور ))3(، )5(، )6((

6اعضای هیئت علمی ))1(، )6(، )6(، )6(، )8(، )8((

5پژوهشگران ))3(، )6(، )6(، )7(، )8((

1دانشجویان )6(

1انجمن ها و قطب های علمی )8(

1نهادهای دولتی و مردمی کشورهای اسالمی )3(

1بنگاه های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی )3(

1طالب )6(

2دانشمندان و پژوهشگران کشورهای اسالمی، محور مقاومت و فارسی زبان ))3(، )6((

1نخبگان علمی سایر کشورها )3(

1صنایع )1(

1سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی و سایر نهادهای حمایتی )7(

1مدیران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی و غیردولتی )6(

4نخبگان و دانشمندان ))3(، )3(، )5(، )6((

1متنوع سازی منابع مالی))8((

3مأموریت گرایی )جلوگیری از همپوشانی فعالیت های علمی با سایر مراکز )6(، )8(، )9((
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الیه های 
مدل 

مفهومی
فراوانیمفاهیم کلیدی هر الیه مدل

تأمین و ارتقای شایسته ساالرانه  منابع انسانی در حوزه پژوهش و فناوری )تنوع بخشی به شیوه های مهارت افزایی )1(، 
ارتقای روحیه نشاط، خودباوری، شجاعت علمی و وجدان کاری )3(، شناسایی نخبگان )3(، حمایت هدفمند از نخبگان و 
نوآوران )3(، تأمین نیروی انسانی متخصص )5(، هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت های راهبردی کشور )5(، 
جذب نیروی انسانی متعهد و نخبه )6(، تربیت سرمایه انسانی کارآفرین، خالق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوری )6(، 
بازتعریف ارتقای مدیران، استادان و پژوهشگران بر اساس مالک های کیفی )6(، ارتقای مهارت های پژوهشی و دسترسی 

به پایگاه های اطالعاتی )6(، اعتالی علمی، معرفتی و مهارتی استادان در قالب برنامه های روزآمد، منسجم و آینده نگر )8(، 
ایجاد حس امنیت برای کارکنان توانمند )8(، توانمندسازی برای شغل مورد تصدی )8(، استقرار نظام نامه ورزش )8(، 

ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری )8(، ارتقای کیفیت تعامالت بین فردی کارکنان )8(، )8(، شایسته گزینی، تعهد و تخصص 
در جذب هیئت علمی )8(، انتخاب مدیران تحول آفرین، شایسته، کارامد، امین و متعهد )8(، استقرار نظام آموزش برای 

تصدی پست ها )8(، استقرار نظام ارزشیابی )8(، )8((

22

افزایش سطح رفاه و سالمت کارکنان و اعضای هیئت علمی )حمایت از فعالیت تمام وقت اعضای هیئت علمی با تأمین 
هزینه های رفاهی )6(، ایجاد مشوق های تأمین مالی، نظام جذب و ارتقا برای شکل گیری خانواده های پژوهشگر و فناور 

))8( ،)8( ،)7(

4

ارتقای آگاهی و تعهد استادان به اخالق، دین و انقالب در فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری )تربیت استادان برخوردار 
از مکارم اخالقی و متعهد به انقالب و اعتالی کشور )3(، حفظ موازین اسالمی، فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم 
و فناوری )3(، اهتمام به تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش )3(، اجرای برنامه های ترویجی برای 

ارتقای دانش دینی، سیاسی و فرهنگ عفاف در فعاالن علم و فناوری )6(، همراه ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
با نقش تربیتی و اخالقی اعضای هیئت علمی )6(، تدارک برنامه های تربیتی و فرهنگی در راستای آرمان های انقالب )6(، 
ارتقای آگاهی و رفتار اسالمی در افراد و نهادهای علم و فناوری )6(، توجه به سیاست های نظام در فعالیت های بین المللی 
و مشارکت در کنسرسیوم ها )6(، گردهمایی خانواده های هیئت علمی در مناسبت های ملی و مذهبی )8(، تقویت طرح 

ضیافت اندیشه استادان و برنامه فرهنگی خانواده استادان )8(، استفاده از ظرفیت فرهنگی استادان )8((

11

اصول، ارزش ها 
و رویکردها

انضباط و شفافیت اداری و مالی )استفاده از سامانه الکترونیک تهیه کاال )8(، درج کلیه اطالعات و گزارش های درآمدها، 
قراردادها، معامالت، هزینه ها و پیشرفت پروژه ها در سامانه )8(، ساماندهی اموال منقول و غیرمنقول )8(، اعمال سیاست 
کارمزدی به جای روزمزدی )8(، انضباط مالی برای کاهش هزینه ها )8(، استقرار نظام پرداخت بر اساس عملکرد )8(، 

استقرار نظام حسابداری تعهدی )8(، پایبندی به قانون مبارزه با فساد اداری )8(، ثبت فهرست طرح های پژوهشی 
و فناوری در سامانه سمات )10(، خودداری از تعهد مازاد بر منابع ابالغی )11(، الزام تأئید هیئت امنا برای اعتبارات 

هزینه ای )11((

11

1تمرکز بر انواع پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی )تشویق پژوهشگران به پژوهش های توسعه ای و کاربردی )6((

تشویق افزایش بروندادهای پژوهشی )ترویج خدمت داوطلبانه پژوهشگران و استادان به محرومان در حوزه های پژوهشی و 
فناوری )7(، تشویق پژوهشگران بروندادهای پژوهش و فناوری )8(، تشویق افزایش بروندادهای پژوهشی )8((

3

ارتقای جایگاه علمی کشور )دستیابی به قله های دانش جهان )2(، گذاشته شدن سنگ بنای انقالب علمی در کشور)2(، 
تبدیل به قطب علمی و فناوری جهان اسالم )3(، دستیابی به مرجعیت علمی )6(، برنامه ریزی برای کسب رتبه اول علم و 
فناوری در منطقه و جهان اسالم )6(، تحقق مرجعیت علمی از طریق ارتقای کمی و کیفی همایش های علمی )6(، تحقق 

مرجعیت علمی از طریق تقویت انجمن های علمی، مجله ها و قطب های علمی )8((

7

توسعه علم و فناوری های پیشرفته با سیاست گذاری و برنامه ویژه )توسعه علم، پژوهش و فناوری و تقویت روحیه تحقیق 
و تتبع )5(، اعتالی آموزش، علم و فناوری )5(، ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی )5(، بازتعریف سیاست های توسعه 

علمی و نظام اولویت های پژوهشی و توسعه ای کشور )7((

4

توسعه آزاداندیشی علمی )نقد علمی سیاست ها و عملکردهای گذشته و حال برای حفظ مسیر انقالب )1(، تضارب افکار 
)3(، تحکیم آزادی علمی و استقالل دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی )5((

3
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الیه های 
مدل 

مفهومی
فراوانیمفاهیم کلیدی هر الیه مدل

خروجی مورد 
انتظار و اثرات 

فعالیت ها

توسعه دیپلماسی علم و فناوری )تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاله های علمی و جذب نخبگان علمی سایر کشورها )3(، 
اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی )5(، گسترش زبان فارسی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج 
از کشور )5(، چرخش از بین المللی سازی خودمشروعیت بخش به دیپلماسی علمی و فناوری هوشمند )7(، گسترش زبان 
فارسی به عنوان یکی از زبان های علمی برتر جهان با تقویت همکاری های بین المللی و نمایه سازی مجله های فارسی در 

پایگاه های بین المللی )7(، توسعه نظام ارجاع دهی و استنادهای علمی و فناوری در پایگاه های بین المللی )7(،  صدور دانش 
فنی، علمی به کشورهای اسالمی و محور مقاومت )8(،  به کارگیری دیپلماسی علم در راستای افزایش سرمایه اجتماعی 
و قدرت نرم نظام )8(، دیپلماسی علم برای صدور فرهنگ ایرانی اسالمی و اثربخشی در بیداری اسالمی )8(، تسهیل 

فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور برای انتقال علم و فناوری به داخل کشور )8(، استفاده از دیپلماسی علم و فناوری 
برای افزایش قدرت نرم نظام )8(، ارتقای دیپلماسی علمی با کشورهای اسالمی در حوزه علوم انسانی اسالمی )8(، تبادل 

علمی از طریق گسترش ارتباطات بین المللی )8((

13

1ترویج و اشاعه دستاوردهای علمی )ساده سازی زبان علم برای عموم و استفاده از دستاوردهای علمی در زندگی )6((
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی )مشارکت در شرکت های دانش بنیان به منظور تجاری سازی نتایج تحقیق اعضای 

هیئت علمی )11((
1

ارتقای جایگاه استادان و پژوهشگران علم، فناوری و نوآوری )ارتقای موقعیت شغلی، کرامت و منزلت استادان )1(، ارتقای 
منزلت و بهبود معیشت )3(، ارتقای مرجعیت علمی و اجتماعی استادان پژوهشگران و فناوران )6(، الگوسازی از جهادگران 

علمی )8((

4

توسعه علوم، تحقیقات و فناوری های نوین متناسب با اولویت ها و نیازهای کشور )توسعه تحقیقات کاربردی و اثربخش 
)5(، هم سویی میان فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور )5(، 

تولید علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسالمی از طریق توسعه و به کارگیری مؤلفه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی )6(، 
ارتقای سطح مشارکت نقش آفرینان عرصه علم و فناوری در ایفای رسالت های اجتماعی )6(، تقویت انجمن ها و قطب های 
علمی در راستای پژوهش های تقاضامحور )صنعت و جامعه(، مسئله محور و بین رشته ای )8(، فعالیت میان رشته ای نخبگان 

علوم انسانی اسالمی برای حل مسائل کشور )8((

6

مفاهیم کلیدی اشـاره شـده اسـت؛ اینکـه به هر کـدام از این 
مفاهیـم در اسـناد گوناگون به چه تعدادی اشـاره شـده اسـت 
نشـان از اهمیت آن از دید اسـناد باالدسـتی و ضرورت توجه 
بـه ایـن فعالیت هـا از سـوی مراکز علـم و فنـاوری می دهد. 

نتایـج بررسـی مأموریت هـای مراکز علم و فنـاوری در کلیه 
اسـناد و قوانین مـورد مطالعه

از طریـق تحلیـل کیفـی قوانیـن و اسـناد باالدسـتی بـه 
مأموریت هـای واگـذار شـده به مراکـز در حوزه هـای مختلف 
دسـت یافتیـم. مأموریت های مراکـز در این اسـناد را می توان 

در چنـد مورد بیـان کرد:
� مشـاوره و سیاسـت پژوهی در حـوزه علـم، فنـاوری و 	

نـوآوری؛
� پایش و ارزیابی در حوزه علم، پژوهش و فناوری؛	
� تعامـل و شبکه سـازی ملـی و بین المللی در حـوزه علم، 	

فنـاوری و نوآوری؛
� توسـعه فعالیت هـای علمـی و پژوهشـی مسـئله محور و 	

نیازمحور؛
� توسعه گفتمان علم و فناوری؛	
� توسعه علوم بنیادین؛	
� آینده پژوهی در زمینه علم، فناوری و نوآوری؛	
� رصد و تقویت حوزه پژوهش.	

آنچـه در اینجـا پراهمیـت بـه نظـر می رسـد کّمیـت این 
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می دهـد،  نشـان   )1( شـماره  نمـودار  کـه  همان طـور 
مأموریـت تعامـل و شبکه سـازی ملـی و بین المللـی در حـوزه 
علـم، فنـاوری و نـوآوری باالتریـن فراوانی را در میان اسـناد 
مـورد مطالعـه دارد. بـه ایـن معنا کـه از مراکز علـم و فناوری 
انتظـار مـی رود از طرق مختلـف همچون همکاری پژوهشـی 
با دانشـگاه ها و مؤسسـه های داخـل و خارج از کشـور، تعامل 
فکـری و علمـی بـا نخبـگان، دانشـمندان، پژوهشـگران و 
توسـعه  از کشـور،  و خـارج  داخـل  علمـی  هئیـت  اعضـای 
همکاری با کشـورهای پیشرفته، کشـورهای منطقه، مسلمان 
و فارسـی زبـان، جـذب و انتقـال پروژه هـای بین المللـی بـه 
محققـان داخلـی، تعامـل با خّیریـن در حوزه علـم و فناوری و 
مـوارد دیگـر بـه گسـترش تعامـالت و شبکه سـازی داخلی و 
بین المللـی در حـوزه علم، فنـاوری و نوآوری اهتمـام ورزند تا 
نتایـج و فوایـد حاصـل از آن برای مراکز و سـپس بخش های 

مختلف کشـور میسـر شـود. 
توسـعه علـوم بنیادیـن، توجه بـه مطالعات چندرشـته ای، 
تقویـت علـوم انسـانی، تشـکیل کرسـی های نظریه پـردازی، 
پرداختـن بـه تاریخ علـم و فنـاوری و مفاخر این حـوزه؛ رصد 
و تقویـت حـوزه پژوهـش، شناسـایی و تقویـت مزیت هـای 
پژوهشـی کشـور، حمایت از دوره های پسـادکترا و دسـتیاران 
پژوهشـی، توجه بـه آمایش سـرزمین در پژوهش؛ جهت دهی 

٨ 
 

  
 مراكز علم و فناوري در قوانين و اسناد باالدستي مورد مطالعههاي مأموريتو ها نقش. 1 نمودار

وزه علـم، فنـاوري و نـوآوري    در حالمللي بينملي و سازي شبكهتعامل و موريت مأ، دهدمينشان ) 1( طور كه نمودار شمارههمان
از طرق مختلف همچون رود ميكه از مراكز علم و فناوري انتظار  ميان اسناد مورد مطالعه دارد. به اين معنا باالترين فراواني را در
ن خبگان، دانشمندان، پژوهشـگرا داخل و خارج از كشور، تعامل فكري و علمي با ن هايمؤسسهو ها دانشگاههمكاري پژوهشي با 

و اعضاي هئيت علمي داخل و خارج از كشور، توسعه همكاري با كشورهاي پيشرفته، كشورهاي منطقه، مسلمان و فارسي زبـان،  
به گسترش تعامالت حوزه علم و فناوري و موارد ديگر به محققان داخلي، تعامل با خيرين در المللي هاي بينپروژهجذب و انتقال 

كز و سـپس  ادر حوزه علم، فناوري و نوآوري اهتمام ورزند تا نتايج و فوايد حاصل از آن براي مرلي الملبينسازي داخلي و هشبكو 
  مختلف كشور ميسر شود. هاي بخش

، پـرداختن بـه تـاريخ    پـردازي هاي نظريهكرسي، تقويت علوم انساني، تشكيل ايچندرشتهتوسعه علوم بنيادين، توجه به مطالعات 
پژوهشـي كشـور، حمايـت از    هـاي  مزيـت ن حوزه؛ رصد و تقويت حوزه پـژوهش، شناسـايي و تقويـت    علم و فناوري و مفاخر اي

حوزه علم، پژوهش و فناوري به سـمت  دهي جهتو دستياران پژوهشي، توجه به آمايش سرزمين در پژوهش؛  پسادكتراهاي دوره
هـاي  ارزيابيناظر به حل مسائل كشور در ي هاشاخصو نيازسنجي، تعيين محوري مسئلهحل مشكالت و نيازهاي واقعي كشور، 

هـاي  ارزيابيناظر به حل مسائل كشور در هاي شاخصو تعيين محور مسئلهو محور مزيتنيازمحور، هاي پژوهشكيد بر علمي، تأ
علمـي و  اي هـ همـايش ، برگـزاري  ايهـاي رايانـه  برنامهو افزار نرم، هامجلهناوري به معني انتشار علمي؛ توسعه گفتمان علم و ف

و استفاده از ظرفيت رسانه در پيشبرد ها برنامهو ها سياستبه جامعه در زمينه رساني هاي اطالعپايگاهآموزشي، ايجاد هاي كارگاه
  . اندگرفتهكز در اسناد مورد بررسي مورد تحليل و بررسي قرار اديگر مرهاي موريتأماهداف نظام علم و فناوري به عنوان 

آموزشي متناسب با تحـوالت علمـي و فنـي در     -پژوهشيريزي برنامه، علم، فناوري و نوآوريدر حوزه پژوهي ستسيامشاوره و 
، موانع و مشكالت نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري، الـزام بـه تهيـه اسـناد تحـول      هاپيشرفتجهان، تدوين گزارش ساالنه از 

بي در حـوزه  پايش و ارزيااوري در كشورهاي پيشرفته و الگوبرداري از آنها، ، مطالعه تطبيقي پژوهش و فنفناوريراهبردي علم و 
بنـدي  رتبهنظام علم و فناوري، ساماندهي نظام نظارت، ارزيابي و وري بهرهسنجش هاي شاخص، تدوين علم، پژوهش و فناوري

كـز در اسـناد باالدسـتي مـورد     اكيـد مر ورد تأمهاي موريتمأنيز از پژوهي در زمينه علم، فناوري و نوآوري آينده و علم و فناوري
  بررسي بوده است. 

نمودار 1. نقش ها و مأموریت های مراکز علم و فناوری در قوانین و اسناد باالدستی مورد مطالعه

حـوزه علـم، پژوهـش و فنـاوری به سـمت حل مشـکالت و 
نیازهـای واقعـی کشـور، مسـئله محوری و نیازسـنجی، تعیین 
شـاخص های ناظـر بـه حـل مسـائل کشـور در ارزیابی هـای 
و  مزیت محـور  نیازمحـور،  پژوهش هـای  بـر  تأکیـد  علمـی، 
مسـئله محور و تعییـن شـاخص های ناظـر بـه حـل مسـائل 
کشـور در ارزیابی هـای علمی؛ توسـعه گفتمان علـم و فناوری 
بـه معنـی انتشـار مجله هـا، نرم افـزار و برنامه هـای رایانه ای، 
برگـزاری همایش هـای علمـی و کارگاه های آموزشـی، ایجاد 
پایگاه هـای اطالع رسـانی بـه جامعـه در زمینـه سیاسـت ها و 
برنامه ها و اسـتفاده از ظرفیت رسـانه در پیشـبرد اهداف نظام 
علـم و فنـاوری بـه عنـوان مأموریت هـای دیگـر مراکـز در 
اسـناد مـورد بررسـی مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفته اند. 
و  فنـاوری  علـم،  حـوزه  در  سیاسـت پژوهی  و  مشـاوره 
بـا  متناسـب  آموزشـی  پژوهشـی-  برنامه ریـزی  نـوآوری، 
تحـوالت علمـی و فنـی در جهـان، تدوین گزارش سـاالنه از 
پیشـرفت ها، موانـع و مشـکالت نظـام ملـی علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری، الـزام بـه تهیـه اسـناد تحـول راهبـردی علـم و 
فنـاوری ، مطالعـه تطبیقـی پژوهـش و فناوری در کشـورهای 
پیشـرفته و الگوبـرداری از آنهـا، پایـش و ارزیابـی در حـوزه 
تدویـن شـاخص های سـنجش  فنـاوری،  و  پژوهـش  علـم، 
بهـره وری نظـام علـم و فنـاوری، سـاماندهی نظـام نظـارت، 
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٩ 
 

  در كليه اسناد و قوانين مورد مطالعهمراكز علم و فناوري مورد انتظار هاي خروجينتايج بررسي 
 وهـا  فعاليـت شده به هر سازمان و مدنظر قرار دادن رويكردها و اصول تعريـف شـده در ارتبـاط بـا      واگذارهاي موريتمأتوجه به 

پس رود ميانتظار نيز . از مراكز علم و فناوري شودميمورد انتظار هاي خروجيسازمان، سبب دستيابي به نفعان ذيو ها موريتأم
مورد انتظار دست يابد. پـس از تحليـل كيفـي قـوانين و اسـناد      هاي خروجيو توجه به رويكردها و اصول به ها موريتمأاز انجام 

  :بيان كرد در موارد زيرتوان ميدر اين اسناد را كيد مورد تأهاي خروجيدست يافتيم.  هاخروجيباالدستي به اين 
 ؛ارتقاي جايگاه علمي كشور -
 ؛گذاري و برنامه ويژهپيشرفته با سياستهاي فناوريتوسعه علم و  -
 ؛توسعه آزادانديشي علمي -
 ؛توسعه ديپلماسي علم و فناوري -
 ؛ترويج و اشاعه دستاوردهاي علمي -
 ؛سازي دستاوردهاي پژوهشيتجاري -
 ؛و پژوهشگران علم، فناوري و نوآوري ارتقاي جايگاه استادان -
 .و نيازهاي كشورها اولويتنوين متناسب با هاي فناوريتوسعه علوم، تحقيقات و  -

  .هده استزير قابل مشاو ميزان اشاره به آنها در قوانين و اسناد باالدستي بررسي شده در نمودار ها خروجيفراواني اين 

  
 مراكز علم و فناوري در قوانين و اسناد باالدستي مورد مطالعههاي فعاليتمورد انتظار و اثرات هاي خروجي .2 نمودار

در  خواهد داشت از جمله توسعه ديپلماسـي علـم و فنـاوري   هايي خروجيمراكز علم و فناوري، اثرات و هاي فعاليتها و موريتمأ
 دهـي و اسـتنادهاي  ارجـاع توسعه نظـام   راستاي افزايش سرمايه اجتماعي، قدرت نرم نظام، انتقال علم و فناوري به داخل كشور،

مشـروعيت  سازي خودالملليبينعلمي برتر جهان و چرخش از اي هزبانعلمي و فناوري، گسترش زبان فارسي به عنوان يكي از 
وشمند؛ ارتقاي جايگاه علمي كشور و دستيابي به مرجعيت علمي؛ توسعه علـوم، تحقيقـات و   بخش به ديپلماسي علم و فناوري ه

عرصـه علـم و فنـاوري در ايفـاي     آفرينان نقشاي كشور و ارتقاي سطح مشاركت و نيازهها اولويتنوين متناسب با هاي فناوري
، الگوسازي از جهادگران علمي، ارتقاي منزلت نوآوريو پژوهشگران علم، فناوري و  اندتااجتماعي؛ ارتقاي جايگاه اسهاي رسالت

، تضـارب افكـار،   ؛ توسـعه آزادانديشـي علمـي   ، پژوهشگران و فناوراناندتقاي مرجعيت علمي و اجتماعي استاو بهبود معيشت، ار
و  دهاي علمـي ؛ ترويج و اشاعه دستاورو عملكردهاها سياستتحكيم آزادي علمي و استقالل مراكز علمي و پژوهشي، نقد علمي 

نمودار 2. خروجی های مورد انتظار و اثرات فعالیت های مراکز علم و فناوری در قوانین و اسناد باالدستی مورد مطالعه

ارزیابـی و رتبه بنـدی علم و فنـاوری و آینده پژوهـی در زمینه 
علـم، فنـاوری و نـوآوری نیـز از مأموریت هـای مـورد تأکیـد 

مراکـز در اسـناد باالدسـتی مـورد بررسـی بـوده اسـت. 

نتایـج بررسـی خروجی هـای مـورد انتظـار مراکـز علـم و 
فنـاوری در کلیـه اسـناد و قوانیـن مـورد مطالعـه

توجـه بـه مأموریت هـای واگـذار شـده بـه هر سـازمان و 
مدنظـر قـرار دادن رویکردهـا و اصول تعریف شـده در ارتباط 
سـبب  سـازمان،  ذی نفعـان  و  مأموریت هـا  و  فعالیت هـا  بـا 
دسـتیابی بـه خروجی هـای مـورد انتظـار می شـود. از مراکـز 
علـم و فنـاوری نیـز انتظار می رود پـس از انجـام مأموریت ها 
و توجـه بـه رویکردهـا و اصول بـه خروجی های مـورد انتظار 
دسـت یابـد. پس از تحلیـل کیفی قوانین و اسـناد باالدسـتی 
بـه ایـن خروجی هـا دسـت یافتیـم. خروجی های مـورد تأکید 

در ایـن اسـناد را می تـوان در مـوارد زیـر بیـان کرد:

� ارتقای جایگاه علمی کشور؛	
� توسـعه علـم و فناوری های پیشـرفته با سیاسـت گذاری 	

و برنامـه ویژه؛
� توسعه آزاداندیشی علمی؛	
� توسعه دیپلماسی علم و فناوری؛	
� ترویج و اشاعه دستاوردهای علمی؛	
� تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی؛	
� ارتقـای جایـگاه اسـتادان و پژوهشـگران علـم، فناوری 	

و نـوآوری؛
� توسـعه علـوم، تحقیقـات و فناوری هـای نوین متناسـب 	

بـا اولویت هـا و نیازهای کشـور.

در  آنهـا  بـه  اشـاره  میـزان  و  ایـن خروجی هـا  فراوانـی 
قوانیـن و اسـناد باالدسـتی بررسـی شـده در نمـودار زیر قابل 

مشـاهده اسـت.

فنــاوری،  و  علــم  مراکــز  فعالیت هــای  و  مأموریت هــا 
ــعه  ــه توس ــت از جمل ــد داش ــی خواه ــرات و خروجی های اث
ــرمایه  ــش س ــتای افزای ــاوری در راس ــم و فن ــی عل دیپلماس
ــه  ــاوری ب ــم و فن ــرم نظــام، انتقــال عل اجتماعــی، قــدرت ن
ــتنادهای  ــی و اس ــام ارجاع ده ــعه نظ ــور، توس ــل کش داخ
ــوان  ــه عن ــی ب ــان فارس ــترش زب ــاوری، گس ــی و فن علم
یکــی از زبان هــای علمــی برتــر جهــان و چرخــش از 

بین المللی ســازی خود مشــروعیت بخــش بــه دیپلماســی 
ــگاه علمــی کشــور  ــای جای ــاوری هوشــمند؛ ارتق ــم و فن عل
و دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی؛ توســعه علــوم، تحقیقــات 
ــای  ــا و نیازه ــا اولویت ه ــب ب ــن متناس ــای نوی و فناوری ه
ــه  ــان عرص ــارکت نقش آفرین ــطح مش ــای س ــور و ارتق کش
ــای  ــای رســالت های اجتماعــی؛ ارتق ــاوری در ایف ــم و فن عل
جایــگاه اســتادان و پژوهشــگران علــم، فنــاوری و نــوآوری، 
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اصـول در زمینه هـای گوناگـون تعریـف شـده اسـت کـه در 
اینجـا بـه آنهـا اشـاره می شـود و سـپس فراوانـی و میـزان 
تأکیـد بـر آنهـا در اسـناد مـورد بررسـی در نمودار شـماره )3( 

اسـت.  مشـاهده  قابل 
� متنوع سازی منابع مالی؛	
� مأموریت گرایی؛	
� در 	 انسـانی  منابـع  شایسته سـاالرانه   ارتقـای  و  تأمیـن 

حـوزه پژوهـش و فنـاوری؛
� افزایـش سـطح رفـاه و سـالمت کارکنـان و اعضـای 	

هیئـت علمـی؛
� ارتقـای آگاهـی و تعهـد اسـتادان بـه اخـالق، دیـن و 	

فنـاوری؛ و  پژوهشـی  علمـی،  فعالیت هـای  در  انقـالب 
� انضباط و شفافیت اداری و مالی؛	
� بنیـادی، توسـعه ای و 	 انـواع پژوهش هـای  بـر  تمرکـز 

کاربـردی؛
� تشویق افزایش بروندادهای پژوهشی.	

ــود  ــت و بهب الگوســازی از جهادگــران علمــی، ارتقــای منزل
ــتادان،  ــی اس ــی و اجتماع ــت علم ــای مرجعی ــت، ارتق معیش
علمــی،  آزاداندیشــی  توســعه  فنــاوران؛  و  پژوهشــگران 
ــز  ــتقالل مراک ــی و اس ــم آزادی علم ــکار، تحکی تضــارب اف
ــا؛  ــد علمــی سیاســت ها و عملکرده علمــی و پژوهشــی، نق
ــان  ــج و اشــاعه دســتاوردهای علمــی و ساده ســازی زب تروی
ــی در  ــتاوردهای علم ــتفاده از دس ــوم و اس ــرای عم ــم ب عل
زندگــی؛ تجاری ســازی دســتاوردهای پژوهشــی و مشــارکت 
در شــرکت های دانش بنیــان بــه منظــور تجاری ســازی 

ــی.  ــت علم ــق اعضــای هیئ ــج تحقی نتای

نتایج بررسـی اصـول، ارزش ها و رویکردهـای مراکز علم و 
فنـاوری در کلیه اسـناد و قوانین مـورد مطالعه

بنـا بـر تأکیـد اسـناد باالدسـتی، از مراکز علـم و فناوری 
دیگـر انتظـار مـی رود کـه اصـول و ارزش هایـی را در انجـام 
و  ذی نفعـان  بـا  ارتبـاط  در  و  شـده  واگـذار  مأموریت هـای 
مخاطبـان خـود مـورد توجـه قـرار دهنـد. ایـن رویکردهـا و 

١٠ 
 

و مشـاركت در   پژوهشـي دستاوردهاي سازي تجاري زبان علم براي عموم و استفاده از دستاوردهاي علمي در زندگي؛سازي دهسا
  . نتايج تحقيق اعضاي هيئت علميسازي تجاريبه منظور بنيان هاي دانششركت

  اسناد و قوانين مورد مطالعهدر كليه  هاي مراكز علم و فناوريو رويكردها ارزشنتايج بررسي اصول، 
 واگـذار هـاي  مأموريترا در انجام هايي ارزشكه اصول و رود ميكيد اسناد باالدستي، از مراكز علم و فناوري ديگر انتظار بنا بر تأ

ـ  هاي زمينهو مخاطبان خود مورد توجه قرار دهند. اين رويكردها و اصول در نفعان ذيشده و در ارتباط با  ف شـده  گونـاگون تعري
قابـل  ) 3( كيد بر آنها در اسناد مورد بررسـي در نمـودار شـماره   و سپس فراواني و ميزان تأشود مياست كه در اينجا به آنها اشاره 

  . استمشاهده 
 ؛منابع ماليسازي متنوع -
 ؛گراييمأموريت -
 ؛منابع انساني در حوزه پژوهش و فناوري ساالرانهشايستهمين و ارتقاي تأ -
 ؛فاه و سالمت كاركنان و اعضاي هيئت علميافزايش سطح ر -
 ؛علمي، پژوهشي و فناوريهاي فعاليتبه اخالق، دين و انقالب در  ارتقاي آگاهي و تعهد استادان -
 ؛انضباط و شفافيت اداري و مالي -
 ؛و كاربردياي توسعهبنيادي، هاي پژوهشتمركز بر انواع  -
 .تشويق افزايش بروندادهاي پژوهشي -

  
 مراكز علم و فناوري در قوانين و اسناد باالدستي مورد مطالعه هايو رويكردها ارزشاصول،  .3 نمودار

مين نيـروي  نسـاني در حـوزه پـژوهش و فنـاوري، تـأ     منابع ا ساالرانهشايسته، تأمين و ارتقاي دهدميطور كه نمودار نشان همان
كيد بر انضـباط و  شغل مورد تصدي، تأ اطالعاتي، توانمندسازي برايهاي پايگاهتيابي به و دسها مهارتانساني متخصص، ارتقاي 

در سـامانه،  هـا  پـروژه شفافيت مالي با استفاده از سامانه الكترونيك تهيه كاال، درج كليه اطالعات، قراردادها، درآمـد و پيشـرفت   
اس عملكرد، اعمال سياست كارمزدي به جاي روزمزدي و موارد اس ساماندهي اموال منقول و غيرمنقول، استقرار نظام پرداخت بر

كيـد را در  يروي انسـاني بيشـترين فراوانـي و تأ   ديگر از پرتكرارترين اصول در اسناد مورد بررسي بوده است. پس از آن توجه به ن
پژوهشـي، علمـي و   هـاي  ليـت فعابه اخالق، دين و انقـالب در   است؛ ارتقاي آگاهي و تعهد استادان اسناد به خود اختصاص داده

نظام هاي سياستفناوري و اهتمام به اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش، ارتقاي آگاهي و رفتار اسالمي در افراد و توجه به 
، افزايـي هاي مهـارت شيوهبه بخشي تنوععه توانمندي نيروي انساني و ، توسهاكنسرسيومو مشاركت در المللي هاي بينفعاليتدر 

نمودار 3. اصول، ارزش ها و رویکردهای مراکز علم و فناوری در قوانین و اسناد باالدستی مورد مطالعه

همان طـور کـه نمـودار نشـان می دهـد، تأمیـن و ارتقای 
شایسته سـاالرانه  منابـع انسـانی در حوزه پژوهـش و فناوری، 
و  مهارت هـا  ارتقـای  متخصـص،  انسـانی  نیـروی  تأمیـن 
بـرای  توانمندسـازی  اطالعاتـی،  پایگاه هـای  بـه  دسـتیابی 
شـغل مـورد تصـدی، تأکیـد بـر انضبـاط و شـفافیت مالـی با 

اسـتفاده از سـامانه الکترونیک تهیه کاال، درج کلیه اطالعات، 
قراردادهـا، درآمد و پیشـرفت پروژه ها در سـامانه، سـاماندهی 
امـوال منقـول و غیرمنقول، اسـتقرار نظام پرداخت بر اسـاس 
عملکـرد، اعمـال سیاسـت کارمـزدی بـه جـای روزمـزدی و 
مـوارد دیگـر از پرتکرارتریـن اصـول در اسـناد مورد بررسـی 
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ــد فعالیت هــای  ــراز کــه می توانن ــان و ذی نفعــان همت مخاطب
ــی  ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق ــا مرک ــترک را ب ــی مش علم
ــون  ــند همچ ــته باش ــتان داش ــورت بده وبس ــه ص ــور ب کش
دانشــگاه ها، مؤسســه ها و مراکــز آموزشــی، پژوهشــی و 
ــی،  ــون شــخصیت های علم ــدگان چ ــاوری؛ و خدمت گیرن فن
اعضــای هیئــت علمــی، طــالب، دانشــجویان، پژوهشــگران، 
ــته  ــاغل و بازنشس ــان ش ــمندان، متخصص ــگان و دانش نخب

ــده اند.  ــی ش ــی معرف ــی و غیردولت دولت
ذی نفعان و مخاطبان اشـاره شـده در اسـناد مورد بررسـی 

شـامل موارد زیر می شـوند:
� دانشگاه های ملی و بین المللی؛	
� بخش خصوصی؛	
� مؤسسه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری؛	
� نخبه های علوم انسانی اسالمی؛	
� و 	 فنـاوری  علـم،  سیاسـت گذاران  و  نقش آفرینـان 

نـوآوری؛
� خّیران؛	
� شورای عالی عتف؛	
� دستیاران پژوهشی؛	
� مجلس شورای اسالمی؛	
� شخصیت های علمی- فرهنگی؛	
� ریاست جمهوری؛	
� خانـواده شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان واجـد شـرایط به 	

عنـوان اعضـای هیئـت علمی؛
� مرکزا علمی- تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی؛	
� اعضـای هیئت علمی و پژوهشـگران ایرانی و غیرایرانی 	

از کشور؛ خارج 
� اعضای هیئت علمی؛	
� پژوهشگران؛	
� دانشجویان؛	
� انجمن ها و قطب های علمی؛	
� نهادهای دولتی و مردمی کشورهای اسالمی؛	
� بنگاه های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی؛	
� طالب؛	
� دانشـمندان و پژوهشـگران کشـورهای اسـالمی، محور 	

مقاومـت و فارسـی زبان؛
� نخبگان علمی سایر کشورها؛	

بـوده اسـت. پـس از آن توجـه بـه نیـروی انسـانی بیشـترین 
فراوانـی و تأکیـد را در اسـناد بـه خـود اختصاص داده اسـت؛ 
ارتقـای آگاهـی و تعهـد اسـتادان بـه اخـالق، دیـن و انقالب 
در فعالیت هـای پژوهشـی، علمـی و فنـاوری و اهتمـام بـه 
اصـل پـرورش در کنـار آمـوزش و پژوهـش، ارتقـای آگاهی 
و رفتـار اسـالمی در افـراد و توجـه بـه سیاسـت های نظام در 
فعالیت هـای بین المللی و مشـارکت در کنسرسـیوم ها، توسـعه 
شـیوه های  بـه  تنوع بخشـی  و  انسـانی  نیـروی  توانمنـدی 
مهارت افزایـی، ارتقـای مهارت های پژوهشـی و دسترسـی به 
پایگاه هـای اطالعاتـی، ارتقـای روحیه خودباوری و شـجاعت 
علمـی در نیروی انسـانی از اصول و رویکردهـای مورد تأکید 

اسـت.   بوده 
تشـویق پژوهشـگران به افزایش بروندادهای پژوهشـی و 
جلوگیـری از همپوشـانی فعالیت هـای علمـی با سـایر مراکز، 
تمرکـز بـر انواع پژوهش هـای بنیادی، توسـعه ای و کاربردی، 
الگوسـازی از جهادگـران علمـی و ارتقـای شایسته سـاالرانه  
تأمیـن  اسـتادان، پژوهشـگران و مدیـران، مأموریت گرایـی، 
افزایـش  نخبـگان،  شناسـایی  متخصـص،  انسـانی  نیـروی 
سـطح رفـاه و ایجـاد مشـوق های مالـی برای اعضـای هیئت 
علمـی و پژوهشـگران از جملـه اصـول تأکید شـده در اسـناد 

ست.  ا

نتایـج بررسـی ذی نفعـان و مخاطبان مراکز علـم و فناوری 
در کلیـه اسـناد و قوانین مـورد مطالعه 

ذی نفعـان و مخاطبـان مراکـز علـم و فنـاوری از جملـه 
مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور شـامل ذی نفعـان و 
مخاطبـان باالدسـتی، همتـراز و خدمت گیرنـدگان می شـوند. 
در شبکه سـازی و توسـعه تعامل هـای بین المللـی در راسـتای 
ارتقـای دیپلماسـی علـم و فنـاوری بـه نهادهـای دولتـی و 
مردمـی کشـورهای اسـالمی، بنگاه هـای توسـعه فنـاوری و 
نـوآوری خارجـی، دانشـگاه های بین المللـی، مراکـز علمـی و 
تحقیقاتـی منطقـه ای و بین المللـی، اعضـای هیئـت علمـی و 
پژوهشـگران ایرانـی و غیرایرانی خارج از کشـور، دانشـمندان 
و پژوهشـگران کشـورهای اسـالمی و فارسـی زبان به عنوان 

مخاطبان اشـاره شـده اسـت. 
در داخــل کشــور نیــز مخاطبان باالدســتی همچون وزارت 
علــوم، ریاســت جمهــوری، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی؛ 
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� صنایع؛	
� مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی؛	
� سـازمان بسـیج سـازندگی، کمیته امـداد امـام خمینی و 	

سـایر نهادهـای حمایتی؛

١٢ 
 

 ؛طالب -
 ؛زبانفارسيهاي اسالمي، محور مقاومت و دانشمندان و پژوهشگران كشور -
 ؛نخبگان علمي ساير كشورها -
 ؛صنايع -
 ؛راهبرديهاي بررسيمركز مطالعات و  -
 ؛سازمان بسيج سازندگي، كميته امداد امام خميني و ساير نهادهاي حمايتي -
 ؛مديران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتي و غيردولتي -
  .نخبگان و دانشمندان -

  
  و مخاطبان مراكز علم و فناوري در قوانين و اسناد باالدستي مورد مطالعهنفعان ذي .1 نمودار

  گيرينتيجه
مراكز علمي دولتي كه بودجـه خـود را از    به خصوصو مراكز علمي، پژوهشي و فناوري  هامؤسسه، هادانشگاهيكي از منابع مهم 

نـار اسـتخراج ديـدگاه    باالدسـتي (در ك نفعان ذيبرد انتظارها و رويكردهاي مورد انتظار ه در نظر گرفتن و پيشو بگيرند ميدولت 
 11. در اين پژوهش استتوجه به اسناد باالدستي ند، راهبردي خود متعهد) در برنامه گيرندهخدمتهمتراز و نفعان ذيمخاطبان و 

، هـا موريـت مأو بندهاي مربـوط،   مادهاج مفاهيم كليدي و تحليل محتواي كيفي قرار گرفتند و پس از استخرمورد سند باالدستي 
  و تحليل شدند. بندي دسته هاو رويكردها ارزشو مخاطبان، اصول، نفعان ذيمورد انتظار، هاي خروجي

وري، در حوزه علم، فناوري و نـوآ پژوهي سياستدر حوزه علم، فناوري و نوآوري، مشاوره و المللي بينملي و سازي شبكهتعامل و 
ور، و نيـازمح محـور  هاي مسـئله پژوهشتوسعه علوم بنيادين، رصد و تقويت حوزه پژوهش، توسعه گفتمان علم و فناوري، توسعه 

پايش و ارزيابي در حوزه علم، پژوهش و فناوري در قوانين و  در زمينه علم، فناوري و نوآوري وپژوهي آيندهتوسعه علوم بنيادين، 
هاي همكاريو ارتقاي سازي شبكهعلمي،  هايگيري اجتماعشكلنشان از اهميت ها يافتهاين ليل بودند. اسناد مورد مطالعه و تح

اور و كانون و نيز فعاليت به عنوان مشالمللي بينملي و با ساير مراكز و مخاطبان علم و فناوري علمي، پژوهشي و فناوري مراكز 
  . دهدميپژوهش و فناوري در سطح ملي علم، سازي سياستو پژوهي سياستتفكر در زمينه 

هـاي  فنـاوري مورد انتظار از جمله ارتقاي جايگاه علمي كشور، توسعه علـم و  هاي خروجيسبب دستيابي به ها موريتمأتوجه به 
سـازي  تجـاري و برنامه ويژه، توسعه ديپلماسي علم و فنـاوري، تـرويج و اشـاعه دسـتاوردهاي علمـي،      گذاري سياستپيشرفته با 

نمودار 4. ذی نفعان و مخاطبان مراکز علم و فناوری در قوانین و اسناد باالدستی مورد مطالعه

نتیجه گیری
مراکـز  و  مؤسسـه ها  دانشـگاه ها،  مهـم  منابـع  از  یکـی 
علمـی، پژوهشـی و فناوری بـه خصوص مراکـز علمی دولتی 
کـه بودجـه خـود را از دولـت می گیرنـد و بـه در نظـر گرفتن 
و پیشـبرد انتظارهـا و رویکردهـای مـورد انتظـار ذی نفعـان 
باالدسـتی )در کنـار اسـتخراج دیـدگاه مخاطبـان و ذی نفعان 
همتـراز و خدمت گیرنـده( در برنامـه راهبردی خـود متعهدند، 
 11 پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  باالدسـتی  اسـناد  بـه  توجـه 
سـند باالدسـتی مـورد تحلیـل محتـوای کیفـی قـرار گرفتند 
بندهـای  و  مـاده   و  کلیـدی  مفاهیـم  اسـتخراج  از  پـس  و 
مربـوط، مأموریت هـا، خروجی هـای مـورد انتظـار، ذی نفعـان 
و  دسـته بندی  رویکردهـا  و  ارزش هـا  اصـول،  و مخاطبـان، 

شـدند.  تحلیل 
تعامــل و شبکه ســازی ملــی و بین المللــی در حــوزه علــم، 
ــوزه  ــت پژوهی در ح ــاوره و سیاس ــوآوری، مش ــاوری و ن فن
علــم، فنــاوری و نــوآوری، توســعه علــوم بنیادیــن، رصــد و 
تقویــت حــوزه پژوهــش، توســعه گفتمــان علــم و فنــاوری، 

� مدیـران و متخصصـان شـاغل و بازنشسـته دولتـی و 	
غیردولتـی؛

� نخبگان و دانشمندان.	

ــعه  ــور، توس ــئله محور و نیازمح ــای مس ــعه پژوهش ه توس
ــاوری و  ــم، فن ــه عل ــی در زمین ــن، آینده پژوه ــوم بنیادی عل
ــش و  ــم، پژوه ــوزه عل ــی در ح ــش و ارزیاب ــوآوری و پای ن
فنــاوری در قوانیــن و اســناد مــورد مطالعــه و تحلیــل بودنــد. 
ــای  ــکل گیری اجتماع ه ــت ش ــان از اهمی ــا نش ــن یافته ه ای
علمــی، شبکه ســازی و ارتقــای همکاری هــای علمــی، 
ــایر  ــا س ــاوری ب ــم و فن ــز عل ــاوری مراک ــی و فن پژوهش
ــه  ــت ب ــز فعالی ــی و نی ــی و بین الملل ــان مل ــز و مخاطب مراک
عنــوان مشــاور و کانــون تفکــر در زمینــه سیاســت پژوهی و 
ــی  ــطح مل ــاوری در س ــش و فن ــم، پژوه ــازی عل سیاست س

می دهــد. 
توجـه بـه مأموریت هـا سـبب دسـتیابی بـه خروجی های 
مـورد انتظـار از جملـه ارتقـای جایـگاه علمی کشـور، توسـعه 
علـم و فناوری هـای پیشـرفته بـا سیاسـت گذاری و برنامـه 
ویـژه، توسـعه دیپلماسـی علـم و فنـاوری، ترویـج و اشـاعه 
دسـتاوردهای علمی، تجاری سـازی دسـتاوردهای پژوهشـی، 
و  فنـاوری  علـم،  پژوهشـگران  و  اسـتادان  جایـگاه  ارتقـای 
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بـه اخـالق، دیـن و انقـالب در فعالیت های علمی، پژوهشـی 
و فنـاوری، انضبـاط و شـفافیت اداری و مالی، افزایش سـطح 
رفاه و سـالمت کارکنان و اعضای هیئت علمی، متنوع سـازی 
منابـع مالـی، مأموریت گرایـی، تشـویق افزایـش بروندادهای 
پژوهشـی و تمرکـز بر انـواع پژوهش های بنیادی، توسـعه ای 
و کاربـردی از اصـول، ارزش هـا و رویکردهای مـورد تأکید به 
مراکـز فعـال در حوزه علم و فناوری اسـت کـه انتظار می رود 
ایـن اصـول را در انجـام فعالیت هـا و مأموریت هـا و در ارتباط 

بـا ذی نفعـان و مخاطبـان خود مـورد توجه قـرار دهند. 
آنچـه کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه 
عـالوه بـر فعالیت هـای علمی، پژوهشـی و فنـاوری در داخل 
مراکـز علـم و فنـاوری و تشـویق ذی نفعـان به توسـعه علوم 
بروندادهـای  افزایـش  و  پژوهـش  حـوزه  تقویـت  بنیادیـن، 
پژوهشـی، آینده پژوهـی و پایـش علـم، فنـاوری و نـوآوری؛ 
فعالیت هـای علمـی و پژوهشـی بیـن مراکـز نیز مـورد تأکید 
فعالیت هـای  و  شبکه سـازی  تسـهیل  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
علمـی مشـترک میـان نقش آفرینـان، شـخصیت ها و مراکـز 
فعـال در حـوزه علـم و فنـاوری، همکاری هـای علمـی بیـن 
رشـته ای و تعامـل فکـری بلند مـدت نخبـگان، پژوهشـگران 
و اعضـای هیئـت علمـی بـا سـایر شـخصیت های علمـی و 
فرهنگـی ملـی و بین المللـی می توانـد راهگشـای مراکـز در 

دسـتیابی بـه خروجی هـای مـورد انتظـار از آنهـا باشـد.

نویـن  فناوری هـای  و  تحقیقـات  علـوم،  توسـعه  نـوآوری، 
متناسـب با اولویت ها و نیازهای کشـور و توسـعه آزاداندیشـی 

علمـی خواهد شـد. 
خصوصـی،  بخـش  بین المللـی،  و  ملـی  دانشـگاه های 
مؤسسـه ها و مراکز آموزشـی، پژوهشـی و فناوری، نخبه های 
علوم انسـانی اسـالمی، نقش آفرینـان و سیاسـت گذاران علم، 
فنـاوری و نـوآوری، خّیـران، شـورای عالـی علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری، دسـتیاران پژوهشـی، مجلـس شـورای اسـالمی، 
فرهنگـی،  علمـی-  شـخصیت های  جمهـوری،  ریاسـت 
خانـواده شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان واجد شـرایط به عنوان 
عضـو هیئـت علمـی، مراکـز علمـی- تحقیقاتـی منطقه ای و 
ایرانـی  بین المللـی، اعضـای هیئـت علمـی و پژوهشـگران 
علمـی،  هیئـت  اعضـای  کشـور،  از  خـارج  غیرایرانـی  و 
پژوهشـگران، دانشـجویان، انجمن هـا و قطب هـای علمـی، 
نهادهـای دولتـی و مردمـی کشـورهای اسـالمی، بنگاه هـای 
توسـعه فناوری و نـوآوری داخلی و خارجی، طـاّلب، نخبگان 
و  شـاغل  متخصصـان  و  مدیـران  کشـورها،  سـایر  علمـی 
بازنشسـته دولتـی و غیردولتـی و نخبـگان و دانشـمندان از 
ذی نفعـان و مخاطبان باالدسـتی، همتـراز و خدمت گیرندگان 

مراکـز علـم و فنـاوری معرفـی شـده اند. 
در  انسـانی  منابـع  شایسته سـاالرانه   ارتقـای  و  تأمیـن 
حـوزه پژوهـش و فنـاوری، ارتقـای آگاهـی و تعهـد اسـتادان 
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